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Elintarviketietoasetus
Artiklat 29 – 35, 54 – 55,
Liitteet liite V, XIII-XV )



Ravintoarvomerkintä 
(Elintarviketietoasetus, art. 29)

• Ravintoarvomerkintää eli ravintoarvoilmoitusta
koskevia sääntöjä ei sovelleta seuraaviin 
elintarvikkeisiin:

 Ravintolisät
 Luontaiset kivennäisvedet ja lähdevesi
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Ravintoarvomerkintä (Elintarviketietoasetus 
art. 29 – 35, 54 – 55 ja liitteet V, XIII – XV) 

• Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 
1169/2011

• Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 
1924/2006 elintarvikkeita 
koskevista ravitsemus- ja 
terveysväitteistä

• Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 
1925/2006, vitamiinien, 
kivennäisaineiden ja eräiden 
muiden aineiden lisäämisestä 
elintarvikkeisiin (muutos
Euroopan komission asetus (EY) 
N:o 1170/2009) 

Ravintosisältötiedot
• pakolliset lähes kaikkiin 

elintarvikepakkauksiin
• mitä pakkauksissa on 

ilmoitettava?
 säädetyt pakolliset 

ravintosisältötiedot (EPNA 
1169/2011, 30 art.)

JA LISÄKSI 
muiden aineiden määrät, 

joista on esitetty ravitsemus-
tai terveysväite tai elintarvi-
ketta täydennetty3
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Ravintoarvomerkinnän sisältö 
(Elintarviketietoasetus 30 art.)

• Energiasisältö
• Rasva

• Tyydyttynyt rasva
• Hiilihydraatit

• Sokerit

• Proteiini 
• Suola 

Vapaaehtoiset
voi täydentää:
• kertatyydyttymättömät rasvat
• monityydyttymättömät rasvat
• polyolit
• tärkkelys ja 
• ravintokuitu sekä 
• vit. ja kiv.aineet, jos niitä merkitsevä 

määrä (sallitut mainittu liitteessä XIII)

voi toistaa: 
• energiasisältö; tai 
• energiasisältö yhdessä 

rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, 
sokereiden ja 
suolan määrien kanssa. 

4

Pakolliset



• 1 kJ = 0,239 kcal
• 1 kcal = 4,187 kJ

LIITE XV 
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LIITE XIII 



Ravintoarvotietojen esittäminen 1/4

• Myytävää elintarviketta / Nautittavaksi valmis-
tettua elintarviketta kohti -> tarkat valmistusohjeet 
(esim. kuivat keittoainekset)

• 100 g  / 100 ml kohti (pakollinen pääosin)
• Keskiarvolukuja, jotka perustuvat
 analyyseihin
 laskelmaan 
 joka on tehty käytettyjen ainesosien 
tunnettujen tai todellisten keskiarvolukujen 
perusteella 

yleisesti tunnettuun ja hyväksyttyyn tietoon. 
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Muut täydentävät ilmaisu- ja esitystavat 
pakollisen ravintoarvomerkin lisäksi 2/4

• Lisäksi energiasisältö ja ravintoaineiden määrät 
voidaan ilmaista annosta ja/tai kulutusyksikköä 
kohden, edellyttäen, että

– niiden koko ilmoitettu ravintoarvoilmoituksen 
välittömässä läheisyydessä 

– annosten tai yksiköiden lukumäärä ilmoitettu 
pakkauksessa.

• Kulutusyksikkö = voidaan kuluttaa yksittäin; ei välttämättä 
sama kuin annos; esim. suklaalevyn pala / keksi on yksi 
kulutusyksikkö, mutta annokseen voi kuulua useampi 
suklaapala / keksi
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Muut täydentävät ilmaisu- ja esitystavat 
pakollisen ravintoarvomerkin lisäksi 3/4

• Lisäksi energiasisältö ja ravintoaineiden määrät 
voidaan ilmaista %-osuuksina saannin 
vertailuarvosta (Liite XIII, B osa) (RI) 

• (Huom. GDA ei enää käytössä)

• Jos ko. tiedot annetaan %-osuuksina 100 g/100 ml 
kohden lisäksi, on niiden välittömässä läheisyy-
dessä lisäksi oltava maininta ”Aikuisen keskiverto-
käyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal)” 

• Ko. tiedot voidaan antaa myös  annosta / kulutus-
yksikköä kohti edellisen tiedon lisäksi tai sen sijaan.
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Liite XIII, B-osa
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Ravintoarvotietojen esittäminen 4/4

• Jos ravitsemus- ja terveysväite koskee ainetta, 
joka sisältyy ravintoarvotietoihin, esim. kuitu ja on 
väite  ”Runsaskuituinen” – mitään muuta 
merkintää ei vaadita.

• Jos ko. aine ei kuulu ravintoarvotiedoissa 
ilmoitettaviin ravintoaineisiin, esim. omega 3-
rasvahapot, sen määrä on ilmoitettava 
ravintoarvomerkinnän välittömässä läheisyydessä 
(ei siis esim. ravintoarvotietotaulukossa, vaan 
vaikka sen alla).
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Laktoositon ja vähälaktoosinen –väitteet

Tällä hetkellä katsotaan erityisruokavaliovalmis-
teiksi, ei ravitsemusväitteiksi
 Tultaneen lisäämään elintarviketietoasetukseen   
(EPNAs 1169/2011 EY) -> sallitaan ilmoitus esim. 
varsinaisen ravintoarvomerkinnän alla.
 EU:ssa ei ole tällä hetkellä yhtenäisiä raja-arvoja; 

Suomessa sovelletaan yhteispohjoismaisia raja-arvoja:
– laktoosittomat elintarvikkeet - laktoosia vähemmän 

kuin 10 mg/100 g tai 100 ml
– vähälaktoosiset elintarvikkeet – laktoosia vähemmän 

kuin 1 g/100 g tai 100 ml
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Gluteeniton ja erittäin vähägluteeninen
• Eivät ole ravitsemusväitteitä, väitteen käytöstä säädetään 

komission asetuksessa 41/2009 (->tullaan kumoamaan 
asetuksella (EU) N:o 609/2013 ja siirretään 
elintarviketietoasetukseen (EPNA N:o 1169/2011)->Komission 
asetus (EU) N:o 1155/2013)

• Keliaakikoille tarkoitetut elintarvikkeet (art.3)
– Erittäin vähägluteeniset, gluteenia enintään 100 mg/kg (ei 

Suomen markkinoilla tällä hetkellä näyttäisi olevan)
– Gluteenittomat, gluteenia enintään 20 mg/kg
– Gluteenittoman kauran (20 mg gluteenia/kg) sallittu

• Tavanomaiset elintarvikkeet, joissa käytetään gluteeniton –
merkintää (art. 4)
– Gluteeniton –merkinnän käyttö mahdollista, ei erittäin 

vähägluteeninen – merkinnän käyttö
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Ravintoarvomerkintä ei pakollinen
Alkoholijuomat (yli 1,2 til.% alkoholia sisältävät); 

voidaan rajata vain:
- energiasisältö

Pakkaamattomat (Huom. kansallinen säädös); 
voidaan rajata vain:

a) energiasisältö; 
tai 
b) energiasisältö yhdessä rasvan, tyydyttyneiden 
rasvojen, sokereiden ja suolan määrien kanssa. 
 pakkaamattomista ed. olevat tiedot voidaan antaa 

pelkästään annosta tai kulutusyksikköä kohden 
(edellyttäen, että niiden koko ja lukumäärä on 
ilmaistu).
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Ravintoarvomerkintä ei pakollinen
Pakkaus on pieni (suurin pinta-ala < 25 cm2)

(liite V)

Elintarviketietoasetuksen liitteessä V on kuvattu 
ne elintarvikkeet, jotka on vapautettu 
ravintoarvoilmoituksesta 

– > -> ovat jalostamattomia tai joiden 
ravintoarvotiedot eivät ole oleellisia kuluttajan 
ostopäätöstilanteessa 
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Esim.



Ravintoarvotietojen ilmoittaminen –
sallitut poikkeamat sekä arvojen tarkkuus 
ja pyöristys 1/2
• Ns. Toleranssiohje 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/
nutritionlabel/

– tavanomaisille elintarvikkeille ja
– ravintolisille, 
– ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen 

omaaville sekä täydennetyille
• Ilmoitettaviin arvoihin vaikuttaa 

– sallittu poikkeama ja 
– pyöristys.
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Ravintoarvotietojen ilmoittaminen –
sallitut poikkeamat sekä arvojen tarkkuus 
ja pyöristys 2/2
• Esim. Tavanomainen elintarvike, jossa 
ravintoarvomerkinnän mukaan on proteiinia 12 g. 

-> pyöristysohje: 12 g: min 11,5 g – max 12,4 g
-> Sallitaan poikkeama + 20 %(ns.  kohta 3, taulukko 1)
-> 14,88 =15 g (12,4 g + 20%)
-> Jos analyysissä saadaan arvoksi 14 g: on se sallitun  
poikkeaman rajoissa; mutta, jos 17 g, ei ole
 Jos mitattu arvo on ilmoitetun arvon sallitun poikkeaman 
ulkopuolella, on tehtävä erityinen arvio; vaatiiko erityisiä 
toimenpiteitä. (ohjeessa kohta 2.4)
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Esim. Ravintosisältö / Näringsvärde
100 ml annos/portion/(2,5 dl)

Energia / Energi

Rasva / Fett
josta tyydyttynyttä /
varav mättade

Hiilihydraatit / 
Kolhydrater
josta sokereita / varav
sockerarter

Ravintokuitu / Kostfiber

Proteiini / Protein

Suola / Salt

C-vitamiini / C-Vitamin

176 kJ /42 kcal 440 kJ/105 kcal

2,0 g 5,0 g
1,0 g 2,5 g

5,0 g 13 g

3,0 g 8,0 g

0,4 g 1,0 g

0,8 g 2,0 g

0,9 g 2,3 g
80 mg (100 %)* 200 mg (250 %)*
*päivittäisen saannin vertailuarvosta / 
av dagligt referensintag



Ravintoarvomerkinnän 
soveltamisajankohta (art. 49 - 50, 54 - 55)
• Toimijat voivat jo soveltaa uusia sääntöjä ravintoarvo-

merkinnöissä.
• Uusia sääntöjä tulee soveltaa 13.12.2016* alkaen, 

mutta myös silloin
– jos ravintoarvoilmoitus annetaan vapaaehtoisesti 

ajanjaksolla 13.12.2014 – 13.12.2016
– jos esitetään ravitsemus- ja/tai terveysväite tai 

elintarvikkeeseen on lisätty vitamiineja ja/tai 
kivennäisaineita; 13.12.2014 lähtien.

* Ennen 13.12.2016 markkinoille saatettuja tai merkinnöillä 
varustettuja elintarvikkeita voidaan pitää kaupan, kunnes 
nämä elintarvikkeet loppuvat varastoista. 
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